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Διευθυντές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μέσης Εκπαίδευσης
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Καθορισμός Σχολικού Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Έρευνα του European
Schoolnet: «Survey of schools: ICT in Education»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 1η
Ιουνίου 2011 (Aρ. Εγκυκλίου dde2912/ dme5458/ dte1258/ pvt65), υπενθυμίζουμε τη
συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Έρευνα του European Schoolnet: «Survey of
schools: ICT in Education» (15 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2011). Στην έρευνα θα
συμμετέχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου με μαθητές,
εκπαιδευτικούς και διευθυντικά στελέχη, όπως αυτά έχουν οριστεί στην προηγούμενη
εγκύκλιο.
Για τον σκοπό αυτό καλείστε να ορίσετε υπεύθυνο Σχολικό Συντονιστή, ο οποίος θα έχει
την ευθύνη για τη διεξαγωγή της έρευνας «Survey of schools: ICT in Education» στη
σχολική σας μονάδα. Ο Σχολικός Συντονιστής που θα οριστεί θα έχει επιπλέον την ευθύνη
για την επιλογή των τμημάτων και των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην έρευνα,
με βάση οδηγίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Σχολικού Συντονιστή (στην
Αγγλική γλώσσα). Για τον σκοπό αυτό ο Σχολικός Συντονιστής που θα επιλεγεί θα πρέπει:
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•

Να έχει πολύ καλές γνώσεις Η.Υ. (τυχόν ύπαρξη πτυχίου ή μετεκπαίδευσης στο
αντικείμενο να προτιμηθεί)

•

Να είναι πολύ καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τους διοργανωτές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Σχολικού Συντονιστή θα πρέπει να σταλούν σε
ηλεκτρονική μορφή στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης το αργότερο
μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, για να κοινοποιηθούν στη συνέχεια στους διοργανωτές.
Συγκεκριμένα, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ειδική πλατφόρμα που
έχει δημιουργηθεί για την έρευνα «Survey of schools: ICT in Education», στην ιστοσελίδα
http://www.pi.ac.cy/keea/ictined.htm. Σημειώνεται, ότι στην πλατφόρμα αυτή, εκτός
από τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου σας και του Σχολικού Συντονιστή, θα κληθείτε
να καταχωρήσετε και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των τμημάτων και των
μαθητών που φοιτούν αντίστοιχα στις Δ’ Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου ή Β’ Λυκείου, Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής).
Αναλυτικές
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των
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παρουσιάζονται και στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
Για τυχόν απορίες ή επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας και
τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλώ αποτείνεστε στο Κ.Ε.Ε.Α.
(Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου, τηλ. 22402456, e‐mail: modestina@cyearn.pi.ac.cy.)
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